Mer information om
hur vi hanterar dina
personuppgifter
finner du på sidan 2.

Byggnadsnämnden

Ansökan om slutbesked eller slutbevis
Jag anmäler att byggnadsarbetet är slutfört. Jag ansöker samtidigt om slutbesked/slutbevis.
(Slutbesked för ärenden startade efter 1 maj 2011, slutbevis för tidigare ärenden.)
D Jag bifogar en ifylld och undertecknad kontrollplan och eventuella sakkunnigintyg som hör
till kontrollplanen.

Fastighetsbeteckning

Diarienummer

Datum för eventuellt beslut om kontrollplan/startbesked

Kvalitetsansvariges eller byggherrens namnteckning

Namnförtydligande

Telefon dagtid

Upplysningar
• Kontrollplanen ska lämnas in om det står i beslutet om bygglov, kontrollplan eller
startbesked.
•

Slutbeskedet/slutbeviset visar att du har meddelat att arbetet är klart. Det visar också
att du meddelat att du har följt kontrollplanen (om det finns en kontrollplan).

•

Slutbeskedet/slutbeviset visar också att byggnadsnämnden inte funnit något skäl att
ingripa under arbetet.

•

När du har fått slutbeskedet/slutbeviset är bygglovsärendet avslutat. Se dock nedan om
interimistiskt slutbesked.

•

Du har redan betalat avgiften för slutbeskedet/slutbeviset.

•

Gäller ärenden som startats efter 1 maj 2012: Du får inte ta ett byggnadsverk i bruk
utan slutbesked, om inte byggnadsnämnden beslutat att du ändå får göra det.
Om det finns enstaka kontroller som behöver göras eller mindre brister i
kontrollplanen får du ett interimistiskt (tillfälligt) slutbesked så att du kan ta
byggnadsverket i bruk i väntan på ett slutligt slutbesked.

Postadress
431 82 Mölndal

Besöksadress
Göteborgsvägen 11-17

Telefon (expedition)
031-315 14 00

E-post
byggnadsnamnden@molndal.se

Behandling av dina personuppgifter
När du söker bygglov eller anmäler anmälningspliktig åtgärd kommer byggnadsnämnden att
behandla dina personuppgifter med rättsligt stöd för att utföra handläggning av
bygglovsansökan/anmälningspliktiga åtgärder genom plan och bygglagen (PBL 2010:900).
Byggnadsnämnden kommer behandla dina personuppgifter och de kommer att lagras i enlighet
med vår dokumenthanteringsplan samt eventuellt skickas till bokföringssystem för fakturering.
Dina personuppgifter kan även komma att skickas till Löpande insikt/Markör för att mäta
kundnöjdhet som ett led i att förbättra vår verksamhet.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden
samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om
vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till
byggnadsnämndens dataskyddsombud på http://www.molndal.se/personuppgifter Där kan du
också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

